A Santa Sé

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
AOS MEMBROS DO CÍRCULO DE SÃO PEDRO
Sábado, 9 de Janeiro de 1982

Caríssimos
Épara mim razão de renovada alegria e prazer rever-vos, depois do nosso encontro de há dois
anos, quando, por ocasião do 110° aniversário de se constituir a vossa Associação que, usando
expressivo nome, recorda o primeiro Vigário de Cristo, Vós viestes numerosos, acompanhados
pelos vossos familiares, dar um testemunho de dedicação ao novo Sucessor de Pedro.
Nascidos nas vésperas de grandes acontecimentos relativos à capital do mundo católico, quase
pressentindo uma fase nova na história do Pontificado Romano, os sócios do Círculo de São
Pedro, durante estes 112 anos de vida e actividade, sempre se distinguiram pelas três notas
destinadas a caracterizar a fisionomia da Associação: compromisso de testemunho público da fé,
sinceramente sentida e corajosamente professada e vivida; prática quotidiana da dimensão
horizontal do Evangelho, com o exercício caritativo em favor dos irmãos mais necessitados; amor
e fidelidade ao Sucessor de Pedro.
Expressão mais concreta da devoção filial para com o Sumo Pontífice são a recolha anual do
"óbolo de São Pedro" efectuada nas igrejas e nas paróquias da diocese de Roma, e o Serviço de
Honra prestado por ocasião das Cerimónias Pontifícias na Basílica de São Pedro.
Por causa de uma e do outro quero exprimir a minha sentida complacência e o meu
agradecimento, no princípio do novo ano, apresentando-vos os bons votos de um esforço
renovado, sempre vivo, leal e sincero, ao serviço dos irmãos, da família, da Igreja e do Papa.
O próximo futuro, qualquer que venha a ser, com as sombras e as luzes, requer em todo o caso a
presença operante de cristãos à altura do momento, ricos de fé e corajosamente coerentes na
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prática da vida individual e social, assim como o exigem os vossos ideais e as linhas dos
estatutos.
Sede pois vós mesmos, realizadores de um programa livremente escolhido, animadores de um
mundo necessitado daquela luz e daquela força que promanam do Evangelho.
Com este augúrio e esta esperança, a todos vós aqui presentes, a todos os sócios do Círculo, a
todos os vossos colaboradores e familiares, concedo do coração a minha especial Bênção
Apostólica.
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